
 

 

 PSOالگوریتم 

 بخش دوم

 mfileدر یک  functionدر متلب بیان شده است. ابتدا تابع هدف را به صورت  PSOدر این قسمت کدنویسی الگوریتم 

  نویسیم.می

 کنیم. به طور مثال:تعریف می nvarکنیم. تعداد متغیرها را با حال کدنویسی مسئله را آغاز می

nvar = 8; 

 نماییم.برای متغیرها تعیین می ubو  lbحد باال و پایین را با 

 کنیم:صورت زیر تعریف میجمعیت را به  تعداد

Popsize = 100; 

 نماییم:حداکثر تعداد تکرار را نیز تعیین می

maxiter= 300; 

 کنیم. برای مثال:ی سرعت را به صورتی که در بخش اول توضیح داده شد، تعیین میهای معادلهوزن

w = 1; 

c1 =2; 

c2= 2; 

 تعریف میکنیم. مثال: wdampکاهش داشته باشیم، با  wخواهیم در میزانی که هربار می

wdamp = 0.95; 

 کنیم:حال جمعیت اولیه را تعریف می

for i= 1:popsize 

 شود:متغیر تصادفی به صورت زیر تعریف می

par(i).var = lb + rand(1, nvar) .* (ub – lb); 

 مقدار تابع هدف به ازای متغیر تصادفی:



 

 

par(i).fit = fitness( par(i).var); 

 گیریم:ی صفر را برابر صفر در نظر میسرعت ذرات در لحظه

par(i).vel = 0; 

end 

 باشند: (bpar)ها کنیم این ذرات بهترین ذرهفرض می

bpar = par.var; 

 شود:، به صورت زیر تعریف می(index) دهدای که بهترین مقدار تابع را میابع و شماره ذرهبهترین مقدار ت

[ value, index] = min ([par.fit]); 

 موقعیت عمومی بهترین ذره:

gpar = par (index); 

 نماییم:حال قسمت اصلی الگوریتم را کدنویسی می

best = zeros(maxiter, 1); 

for iter = 1:maxiter 

for i=1:popsize 

par(i).vel = w* par(i).vel + c1 * rand * (bpar(i).var – par(i).var) + c2 * rand * (gpar.var – 

par(i).var); 

 نویسیم:ی مجاز باشد که در این صورت کدها را به صورت زیر می( خارج از ناحیهpar.velممکن است سرعت )

par(i).vel = min (par(i).vel, ub); 

par(i).vel = max (par(i).vel, lb); 

 کنیم:ی مجاز باشند که در این صورت نیز مشابه باال عمل میممکن است متغیرها نیز خارج از محدوده

par(i).var = min (par(i).var, ub); 

par(i).var = max (par(i).var, lb); 

 ود:حال موقعیت ذره باید بروزرسانی ش



 

 

par(i).var = par(i).var + par(i).vel; 

par(i).fit = fitness(par(i).var); 

if par(i).fit < bpar(i).fit 

bpar(i) = par(i).var; 

if bpar(i).fit < gpar.fit 

gpar = bpar(i) 

w = w * wdamp; 

end 

end 

end 

end 

best (iter) = gpar.fit; 

end 

 ات زیر، بهترین مقدار متغیر و بهترین مقدار تابع هدف را مشاهده کنیم:توانیم با دستورحال می

disp ([ ' best solution = ' num2str (gpar.var)]) 

disp ([ ' best fitness = ' num2str (gpar.fit)]) 

 

 

 


